ПРОТОКОЛ
№ 241
София, 19.11.2015 година
Днес, 19.11.2015 г. от 11:30 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от члена на Комисията Ремзи Осман.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги
Златев, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без
право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, И.
Касчиев – началник на отдел „Ценово регулиране и бизнес планове - В и К услуги”,
Й.Колева - началник на отдел „Контрол и решаване на спорове - В и К услуги” и експерти
от КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад, проект на наредби и проект за ПМС относно: проект на Наредба за
регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и
проект на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните
услуги (НРКВКУ).
Работна група: Елена Маринова, Ивайло Касчиев, Йоланта Колева,
Надежда Иванова, Йовка Велчева, Даниела Стоилова,
Хриси Йорданова, Румяна Костова, Лолита Косева,
Ани Гюрова, Силвия Маринова
Изказвания:
Р.Осман каза, че заседанието продължава точката от предишни заседания. Проектите за
двете наредби, проектът за ПМС и другите документи са готови – финансовата обосновка
и т.н. Остава да се одобри проектът за ПМС. Трябва да има обществено обсъждане по
въпроса.
Е.Маринова каза, че трябва да се проведе обществено обсъждане. Паралелно с него ще се
проведе междуведомственото съгласуване по реда на УП на Министерски съвет. Тази
сутрин е изяснена процедурата след разговор със съветник на вицепремиера Томислав
Дончев, който ще бъде вносител в МС.
Й.Велчева каза, че от КЕВР се очаква да проведе съгласувателната процедура, затова ще
бъдат изпратени писма до министерствата с този комплект документи, който е подготвен
като проект. Едновременно със съгласувателната процедура с министерствата ще протече
общественото обсъждане. По принцип правилно е първо да се проведе обществено
обсъждане и да се отразят забележките от него и едва тогава да се изпраща на
министерствата за съгласуване, но когато се бърза с приемането на подзаконов

нормативен акт, понякога се допуска и да се проведат паралелно тези процедури.
Работната група е поставила въпроса и е получила отговор, че е допустимо.
Р.Осман благодари и отново повтори, че процедурата е изяснена. Остава да се одобри
формално проектът за ПМС, но в закона е казано: „мотиви, съответно доклад“. В този
случай може да няма мотиви.
Й.Велчева отговори, че в МС към акт на МС не се изготвят мотиви, мотиви се изготвят
само към законопроект. Държат, въпреки всичко това, което е записано в Закона за
нормативните актове, като цели, очаквани резултати да бъдат записани в доклада на г-н
Дончев до МС. Така че, на практика, документът, озаглавен от работната група „Мотиви“,
на практика преповтаря дългия доклад и съдържа тези части, които се изискват по Закона
за нормативните актове. Изготвен е като отделен документ, озаглавен „Мотиви“ с оглед на
качването на Портала за обществени консултации, защото на няколко места са
публикувани такива качени проекти и един единствен коментар „и тук няма мотиви“ в
смисъл, че никой не пуска съществени забележки към акта, само пишат „и тук няма
мотиви“. Това принуждава ведомствата впоследствие да изготвят такъв. Може да не се
прилага към пакета документи, но за Портала може да се качи по този начин.
Р.Осман повтори, че Законът за нормативните актове казва: „ мотиви, съответно доклад“,
т.е. докладът замества мотивите, а мотивите са към законопроектите.
Р.Осман попита трябва ли предварително да се обявят заитересованите лица или могат да
дойдат на обществено обсъждане без да са поканени.
Й.Велчева отговори, че по Закона за нормативните актове Комисията има задължение да
публикува акта на интернет страницата на КЕВР с обявление и всеки може да дойде.
Р.Осман уточни, че това ще се организира от главния секретар.
Р.Осман подложи на гласуване обсъжданите документи и попита има ли някой „против“
във връзка с внесения Проект на ПМС.
Й.Велчева каза, че при срещата със съветник на г-н Дончев, съветникът е направил
корекции на няколко думи от документите. Те са следните: в §1, ал.2 „наредбата се
прилага за регулаторния период, започващ от 1 януари“ и съответно от §2 за другата
наредба „се прилага за регулаторния период, започващ от 1 януари“. Съответно докладът
на г-н Дончев трябва да бъде съкратен до три-четири страници, поради което
подробностите какво съдържат отделните глави ще отпаднат, т.е. ще останат най-общо
целите, които се поставят …
Р.Осман каза, че докладът ще се направи в обобщен вариант.
Р.Осман отново призова членовете на Комисията да гласуват с току-що казаното
изменение да бъде приет проектът. Изменението е изчетено от Й.Велчева.
Р.Осман установи, че от присъстващите членове на Комисията никой не гласува „против“.
Проектът се приема и попита гласува ли се финансовата обосновка.
Й.Велчева отговори, че тя е част от пакета документи.
Р.Осман попита кога да бъде общественото обсъждане.
Главният секретар предложи датата 24.11.2015 г.
Р.Осман попита кога изтича 14-дневният срок и каза, че МС няма как да прави обществено
обсъждане.
Й.Велчева каза, че общественото обсъждане се организира от КЕВР и уточни, че всички
документите трябва да се внесат в МС една седмица преди заседанието.
Р.Осман отново попита какви са сроковете за обществено обсъждане.
Е.Маринова каза, че, ако общественото обсъждане се проведе на 24.11.2015 г….
Р.Осман каза, че няма никакъв проблем да се проведе на 24.11.2015 г. и обяви, че
общественото обсъждане ще се проведе на 24.11.2015 г. от 10:00 ч.
Й.Велчева уточни, че работната група още не е готова с редактираната наредба. Чака се
протоколът. Всички забележки са нанесени на Track Changes, ако може и членовете на
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Комисията да си прегледат бележките, дали нещо не е пропуснато. Работната група е
работила по записки.
Р.Осман уточни как ще се подхожда оттук-нататък. С новия правилник този въпрос трябва
да се изясни като цяло в Комисията.
След направените изказвания, Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема проект за ПМС, проект на Наредба за регулиране на цените на
водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проект на Наредба за
регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ);
2. Насрочва обществено обсъждане на проекта на Наредба за регулиране на цените
на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проекта на Наредба за
регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ)
на 27.11.2015 г. от 13:30 ч.;
3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени представители на
заинтересованите лица;
4. Проектът на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и
канализационните услуги (НРЦВКУ) и проектът на Наредба за регулиране на качеството
на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ), датата и часът на
общественото обсъждане по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР и
на Портала за обществени консултации.
Решението е взето с пет гласа „за” (Р.Осман, А.Йорданов, Г.Златев, В.Петков,
Д.Кочков) , от които два гласа (В.Петков, Д.Кочков) на членовете на Комисията със стаж
във В и К сектора.
Приложения:
1. Доклад с вх. № В-Дк-156/09.11.2015 г., проект за ПМС, проект на Наредба за
регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и проект на
Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
(НРКВКУ) и пакет документи, разработени от МБВР.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(Р.Осман)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(Г. Златев)
4. .................................................
(В. Петков)
5. .................................................
(Д. Кочков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ
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